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1. Előzmények, kérdések, célok 

 

 

Vizsgálatom fókuszába a római katolikus templomépítészet kilencvenes 

évektől napjainkig terjedő időszaka került, bár az így lefedett bő két 

évtizedet nem tekintem a "kortárs" állandó időhatározójának. E 

radikálisnak tűnő cezúra egyik oka a berlini fal leomlásának időpontja. 

1989 a hidegháború végének és Európa újraegyesítésének emblematikus 

évszáma. A kilencvenes évek a Szovjetunió, és a politikai egyházüldözés 

korszakának felbomlásával kezdődött, amikor Közép- és Kelet-Európa 

hitközösségei előtt nem várt távlatok nyíltak. A történelmi eseményt nem 

sokkal előzte meg a latin egyház művészetpolitikai irányváltása. II. János 

Pál 1988-as intézkedésével beszüntette a Szakrális Művészetek Pápai 

Bizottságának működését, megvonva ezzel a római egyházfő XI. Piusz óta 

(1924) gyakorolt jogát, hogy művészetet érintő kérdésekben személyesen 

rendelkezzen. E jogot a helyi püspökökre átruházták, komoly lépést téve 

az egyházművészet és számunkra fontos egyházi építészet autonómiája 

felé. A kilencvenes évekkel más korszak kezdődött az egyház életében, 

amely a közösséggel és a papsággal, a templomépítészettel és a liturgiával 

kapcsolatban új célkitűzéseket kezdett körvonalazni. 

A II. Vatikáni Zsinatot követő csendes évtizedekhez képest 

kétségtelenül megnőtt az igény a hagyományos istentisztelet iránt, amely 

a liturgikus reform communio-hitvallását az istentisztelet áldozati 

kellékeivel egészítette ki. Az értelmezési zavarok számos helyen 

ellenőrizhetetlen folyamatokat gerjesztettek; a templomtér túl merev 

vagy szabados felfogása ma már mindkét irányban a határokat feszegeti. 

XVI. Benedek pápa bölcsen mérte fel a helyzetet. 2007-ben Summorum 

Pontificum kezdetű motu proprio apostoli levelében kezeskedett arról, 

hogy amennyiben az a hívek lelki fejlődését szolgálja, püspöki kérvény 

nélkül engedtessék meg a zsinat előtti római misekönyv használata, s 

ezzel a régi rítus végzése mindenütt, ahol arra igény merül fel. A pápa 

ezzel kinyilvánította, hogy a római rítus két formájának akár egyazon 

templomban is meg kell férnie egymással, ugyanakkor nem részletezte 

ennek mikéntjét, s ezzel megoldandó feladatot hagyott az utókorra. A mai 

egyház legnagyobb liturgikus kihívása egy olyan templommodell 

kidolgozása, amely mind a zsinat előtti, mind a zsinat utáni 

térhasználatnak megfelel. Az "ideálterv" elkészítése máig késlekedik, 

mivelhogy kétséges, vajon létezik-e. Csak abban lehetünk biztosak, hogy 
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létezik néhány általánosan alkalmazott irányelv, amelyek a tervezők 

számára kijelölhetik a követendő utat. 

Munkámmal különböző párhuzamos történeteket szeretnék 

bemutatni, keresve azokat az építészeti megoldásokat, amelyek 

segítségével tartalmi veszteség nélkül az egyetemesség javára egyensúly 

teremthető a reform és hagyomány térértelmezései között. Szükséges 

ehhez kitérni a legjellemzőbb kortárs templomterek kialakulására, 

szimbolikájára, vizsgálni kell a tér autonómiájának lehetőségét, és – akár 

az alkotó személyes nézőpontjának bevonásával – rá kell találni a tudatos 

istentiszteletre alkalmas építészeti keretre. Nem a régi rítus kortárs 

interpretációja, hanem a fenti egyensúly-elvnek megfelelő új építészeti 

nyelvezet kialakításának lehetőségei érdekelnek elsősorban. Az egyensúly 

téri igénye számos tervezési feladatot más megvilágításba helyez, ezért 

kerülnöm kellett az olyan példák ismertetését, amelyek bár építészetileg 

mintaértékűek, mégsem járulnak hozzá liturgikus megújuláshoz a 

harmadik évezredben. Hiba lett volna ugyanakkor a 2007 utáni 

események fényében nem átértékelni néhány korábbi, de ebből a 

megközelítésből még nem méltatott munkát. 

Kiindulásom az istentisztelet tere, de a példák kiválasztásban az 

általános építészeti minőség is jelentős szempont volt, amelyhez a 

jegyzett nemzetközi szaksajtó publikációs mércéje bizonyult a 

leghathatósabb segítségnek. Célom nem egy-két kirívó eset kiválasztása, 

hanem ismert és példaértékű alkotások kritikai elemzése. 
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2. Az elemzés módszerei és forrásai 

 

 

A szakterület kutatásához számos dokumentum és kiváló tanulmányok 

állnak rendelkezésre mind az építészet, mind a liturgiatudomány 

részéről. Forrásaink jó része gazdagon tárja fel a közelmúltban minősített 

munkákat: a tudományos esszéken túl különböző periodikákban 

megjelenő esettanulmányok, kiállítás-katalógusok és monográfiák 

egyaránt bőséggel rendelkezésünkre állnak. Az utóbbiak közé tartoznak 

Wolfgang Jean Stock építészeti kalauzai (2002, 2004 és 2006), Phyllis 

Richardson (2004), Till Wöhler (2005) vagy Rudolf Stegers kézikönyve 

(2008). E látványos munkák azonban az évtizedekkel korábbi 

kiadványokhoz  képest sem tükröznek jelentős szemléletváltozást, mivel a 

II. Vatikáni Zsinat liturgikus reformjának szellemisége egyeduralkodóvá 

vált az egyházi építészet nemzetközi reprezentációjában. 

A templomokról szóló kiadványok megtévesztően nagy száma 

mégsem jelenti azt, hogy korunk liturgiájának építészeti kérdéseiben is 

ilyen mértékű egyetértés uralkodik. A templomokról szóló építészeti 

szakkönyvek rend szerint nem merülnek el a liturgikus működés 

tanulmányozásában. Legtöbbjük összemossa a különböző felekezetű 

vallási létesítményeket, és megelégszik a profán eszközökkel elért 

misztikus hatás felszínes méltatásával. Ha léteznek is ilyen eszközök, a 

gyakorlatban megkerülhetetlen értelmezni a szakrális építmény egyedi 

rendeltetését, az adott közösség hitvallását és a liturgikus hagyományát. 

Dolgozatom Európa kortárs templomait gondosan szűrve és némi 

regionális súlyozással tárgyalja, mivel a szakterület személyesebb és 

célirányosabb felgöngyölítésének ez egy biztos módja. Az épületek 

kiválasztásáról több száz példa részletes elemzését követően döntöttem, 

így a jelen írásban kifejtettek húsz-húsz százalékban dél- és nyugat-

európaiak, hatvan százalékban Közép-Európából valók, míg a túlnyomó 

többségében protestáns Észak- és ortodox Kelet-Európa e körből 

helyszűke miatt gyakorlatilag kimaradt. 

Több oka is van annak, hogy írásomban Közép-Európa nagyobb 

figyelmet kapott. Egyike ezeknek, hogy földrajzilag Magyarország is ebbe 

a régióba tartozik, így a lehetőség kínálja magát, hogy néhány kiemelkedő 

hazai alkotást újra e természetes és logikus nemzetközi kontextusba 

helyezzünk. Az is emellett szól, hogy e régió már a 20. század elejétől 

kulcsszerepet vállalt a liturgikus reformban, s az e téren tanúsított 

aktivitása napjainkban sem hagyott alább. Elegendő a Rudolf Schwarz 
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munkásságával felfedezőútjára indult liturgikus mozgalomra (a liturgikus 

reform kísérleti műhelyére), számos német vagy a németországi 

eseményekhez szorosan kötődő teológusra (Johannes van Acken, Aloys 

Goergen, Erich Przywara, Romano Guardini), és e megújulásban nagy 

szerepet vállaló építészekre (Dominikus Böhm, Emil Steffann, Ottokar 

Uhl) gondolnunk – ezek hatása több évtizeden keresztül, máig hatóan 

jellemző. A liturgikus reform elsöprő győzelme a II. Vatikáni Zsinat során 

annak a programnak az eredménye volt, amit a római kúriával szemben 

állást foglaló, zömében németajkú teológiai fakultások készítettek elő a 

zsinat összehívása előtt, illetve vele párhuzamosan. Ma ismét jelentős 

német liturgiatudósok (Albert Gerhards és Walter Zahner) folytatják 

működésüket e területen, s nem feledkezhetünk meg a liturgia reformját 

átértékelő Joseph Ratzingerről, a bajorországi születésű XVI. Benedek 

pápáról sem. 

A kilencvenes évek termékeny vitáiból két liturgikus irányzat 

bontakozott ki, amelyeket leegyszerűsítve a közösség (communio) és az 

istenimádat (devotio) útjainak nevezhetünk. Az előbbinek a liturgia 

vatikáni, az utóbbinak a liturgia tridenti tere felel meg.  Mindkettőről 

több kimagasló elméleti munka foglalkozik, köztük Albert Gerhards, 

Thomas Sternberg és Walter Zahner Communio-Räume-ja (2003). E 

gyűjtemény az egyes irányzatokat párhuzamosan tárgyalja, s egyúttal 

áthidalja azt a szakadékot is, amely e témában a teológiai és az 

építőművészeti irányt követő kutatások között tátong. Hasonló 

megfontolásokból az új évezredben Európa-szerte hídverő 

konferenciasorozatokat indítottak, ahol különböző tájékozódású, de 

azonos szakterülettel foglalkozó kutatók és gyakorló építészek 

találkoznak. Ide tartoznak az építészeti biennálékkal párhuzamosan 

szervezett velencei és az ourensei konferenciák, valamint a magnanói 

Bose-monostor rendezvényei. 
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3. A dolgozat felépítése 

 

 

Dolgozatom első, tényfeltáró fejezete a tervezési gyakorlatot a liturgiai 

elvárások felől közelíti. A fejezet végén szereplő lista pontokba gyűjti 

azokat a minimális követelményeket, amelyeket az egyház jogosan 

számon kérhet minden tervezőtől. Továbbá ebben a fejezetben szólok 

azokról a szellemi alapokról, amelyekre a keresztény katolikus templom 

épül. Kitérek a leggyakrabban ismételt tévedésekre, és a katolikus egyház 

szakrális művészetekről szóló tanítására. Innen megtudhatjuk, mi 

vonatkozik ebből a templomépítőkre, s hogyan áll a liturgia reformja ma.  

A „Motívumok a jelenkori templomépítészetben” című fejezet kiemelt 

területünk legfontosabb mai irányzataival foglalkozik. Bemutatja a 

communio építészeti térhódítását a monasztikus rendek és a liturgikus 

mozgalmak közvetlen hatásától az általuk képviselt eszmék kortárs 

reneszánszáig. Ebben a fejezetben számolunk be az aktuális vitáról, ami a 

Benedek pápa nevével fémjelzett törekvésekhez legszorosabban kötődik, 

és annak kilátásairól az irányított-hosszházas templomtérben. Az 

irányzatokat összehangoló gyakorlati szintézisek a harmadik fejezetben 

kerülnek terítékre, majd ugyanitt vizsgáljuk az istentisztelet építészeti 

kivetülésének lehetőségeit, sorra véve a templomot hitelesítő elemi 

eszközöket. Az utóbbival szoros összefüggésben, még ugyanitt 

megpróbálunk választ keresni az építőhagyománnyal kapcsolatos 

kérdésekre: Van-e olyan építési mód, amely a liturgia belső lényegéből 

következik? Követheti-e a mérnöki szerkezet a liturgikus funkciót, s ha 

igen, hogyan? Eredményeim összegzése után végül kritikai elemzésnek 

vetek alá néhány ismertebb alkotást, majd az értekezést személyes 

interjúkon és építőművészi hitvallásokon keresztül az alkotók 

önreflexióival zárom. 
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4. Az értekezés új tudományos eredményei 

 

 

I. Tézis: A római katolikus templomépítészet minimum-

követelményei napjainkban 

[6, 7, 8, 15]  

 

Kilenc pontban összefoglaltam a római rítusú katolikus templom 

időszerűen értelmezhető liturgikus minimumkövetelményeit. Az 

összeállítás a II. Vatikáni Zsinatra és a zsinat óta született legfontosabb 

liturgikus dokumentumokra támaszkodik azzal az igénnyel, hogy 

megfeleljen a XVI. Benedek pápa reformja által támasztott 

elvárásoknak, kifejtve a római rítus gyakorlásához szükséges építészeti 

tér elvi feltételeit. 

 

A templomokról szóló építészeti szakkönyvek rend szerint nem 

merülnek el a templomok funkcionális tanulmányozásában, többségük a 

liturgiát vitán felüli adottságnak tekinti. E kommentár-irodalom 

megteremtette a maga vizuális kultúráját, amely a templom lényegétől, 

rendeltetésétől távol eső általános benyomások segítségével körvonalazza 

a szakrális tér fogalmát. Mivel a liturgiával és egyházi tanítással 

kapcsolatos ismeretek hiánya számtalan rossz, vagy működésképtelen 

építészeti megoldásért felelős, Európa egyes országaiban (pl. Német- és 

Olaszországban) a szakrális építményekhez külön tervezési segédleteket 

dolgoztak ki. Bár ezek sem hoztak egyöntetű sikert a gyakorlatban, de 

legalább tájékoztatnak az egyház álláspontjáról, ezért a bevezetésükről 

egyre több püspöki konferencia határoz. 
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II. Tézis: Egy motu proprio építészeti következményei 

[1, 7, 15, 19] 

 

XVI. Benedek pápa 2007. július 7-én kiadott Summorum Pontificum 

kezdetű motu proprio apostoli levele feljogosít minden közösséget XXIII. 

János szinódus előtti, 1962-ben kiadott misekönyvének használatára, 

ami az istentisztelet helyére vonatkozóan is következményekkel jár. Az 

apostoli levél értelmében templomainkat alkalmassá kell tenni arra, az 

újakat pedig eleve úgy kell tervezni, hogy a római rítus mindkét 

formája szerint misézhessenek bennük. Egy ilyen templom legfontosabb 

ismérve a két irányban (versus Deum és versus populum) használható 

oltár és ambó, valamint a liturgikus tér közösségi és devocionális 

jellegének egyensúlya. 

 

A versus Deum jelentése Isten felé hódolattal (devotio) mondott mise, 

amelyet olykor helytelenül "háttalmisének" mondanak. E hagyományos 

formában a lelkipásztor a közösség tagjaként a hívek élén áll és a 

gyülekezet nyáját szimbolikusan Isten elé vezeti. A versus populum a II. 

Vatikáni Zsinat hatására elterjedt, de annak liturgikus konstitúciójában 

nem előírt forma, amely során a pap és a gyülekezet egymással 

szembefordulva kialakítja az oltár asztalközösségét (communio). 

A "rendkívüli forma" elnevezés nem utal újabb liturgikus reformra, 

vagy egy teljesen új rítus bevezetésére, hiszen az egyház mindig is 

kapcsolatban kívánt maradni saját hagyományával. Ellenkezőleg. A 

római rítus 1970 előtti formáját nevezzük így, amelynek szabad 

gyakorlását a motu proprio minden gyülekezet számára lehetővé tette. A 

pápa szerint a rendkívüli forma nem okozhat meghasonulást a hitben: 

„lex credendi, lex orandi”; ezért egyetlen gyülekezetet sem lehet 

megfosztani jogától, hogy az istentisztelet hagyományos módját válassza. 

E kritérium nem fér össze a kizárólagosan egyirányú tájolással és némi 

mobilitást feltételez: választhatunk a rögzített oltárral épülő átrendezhető 

bútorzat, és a fix, de mindkét irányban értelmezhető berendezés között.
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III. Tézis: A liturgikus reform építészeti örökségének 

átértékelése 

[3, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 17, 19] 

 

A gyakorlatban megvalósult példák tapasztalata alapján 

megállapítható, hogy a 20. századi liturgikus reformmozgalmak 

térkoncepciója a formálódó templomépítészeti iránymutatásoknak 

megfelelően átértékelődött: az irányított-tengelyes tér többpólusú 

megoldása a centrális terveknél kellőbb hangsúlyokkal és hierarchiával 

kezeli a szakrális térelemeket szimbolikájuknak megfelelően. A 

liturgikus tér ebből származó nagyobb tagoltsága az alaprajzilag 

összetettebb többfunkciós templom-együttesek építészeti eszköztárára 

kivetülve sikeresebben kifejezi a keresztény kultusz mozgalmasságát.     

 

A liturgikus reformot előkészítő szerzetesrendek és mozgalmak közös 

hivatkozási alapja az ókeresztény közösség, istentisztelet és életmód. Az 

„eredeti kereszténység” eszménye a II. Vatikáni Zsinat után is továbbélt e 

reformmozgalmak formai és térhasználati örökségében, és ma is ihletője 

különösen a közép-európai templomoknak. 

A rendi istentiszteletben kezdettől adottak voltak a feltételek a zsinat 

liturgikus konstitúciójának magvalósításához. A kolostorok a zsinat 

üzenetét úgy értelmezték, hogy a laikusokat is be kell vonni saját 

hitgyakorlatukba. A ressourcement elképzelése szerint a reform az 

egyházat az apostoli időkhöz vezeti vissza, aminek fontos következménye 

volt, hogy a kortárs templomok ezen elképzelés mentén 

térszervezésükben és építészeti magatartásukban az ókori 

háztemplomokra hasonlítottak. Mindez a harmadik évezred 

iránymutatásainak megfelelően új értelmezést nyert. Az utópiák helyett 

az istentisztelet struktúrájához jobban illeszkedő, és a keresztény életről 

reálisabb képet kialakító építészeti megoldások jöttek létre.  
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IV. Tézis: Communio-tér és modelljének jelentősége a 

térszemlélet megújításában 

[1, 7, 19] 

 

A katolikus istentisztelet közösségi és devocionális egységének 

helyreállítására kifejlesztett kortárs elméleti modell – a communio-tér – 

íves térhatárokkal kialakított változatában a kívánt egyensúly helyett a 

katolikus templom közösségi olvasata érvényesül erősebben. Gyakorlati 

példák igazolják, hogy a modell egyéb (pl. szerkezeti vagy esztétikai) 

okokból egyszerűsített ortogonális változatában sikeresebben 

megvalósul annak eredeti célkitűzése. Ez a változat ténylegesen 

értelmezhető úgy, mint a liturgikus egyensúly problémájára adott 

lehetséges építészeti megoldás. 

 

A Sacrosanctum Concilium liturgikus konstitúció nagyvonalúsága 

ellenére a gyakorlatban különválasztották a legfőbb oltáriszentség, az 

eucharisztia szakrális-áldozati (sacrificium) és közösségi lakoma (cena) 

aspektusait. E problémával közös tőről fakad az istenimádat (devotio) és 

a közösség (communio) szembeállítása: az előbbi az irányított, míg az 

utóbbi a centrális terekben érvényesül jobban. Ma már ritkaságszámba 

megy az olyan térelgondolás, amely mind az istenimádat, mind a 

közösség szempontjait figyelembe veszi. Albert Gerhards és Walter 

Zahner nyomán ezeket communio-térnek (Communio-Räum) nevezi a 

szakirodalom.  

A communio-tér egy fő- és merőleges melléktengellyel rendelkező 

irányított tér. A hívek két karban veszik körül a hajó közepét, amely 

egyfajta keleti ihletésű felvonulási út (szolea), ahol közös tengely mentén 

helyezkedik el az ambó és az oltár, de esetenként a szédesz és a 

keresztelőmedence is. Az elrendezés adottsága, hogy a derekában 

kitáguló hajó centruma üres, amit jelképesen a "Szentlelket leesdő" 

gesztussal (epiklészisz) magyaráznak, praktikusan kellően tágas 

mozgástérként indokolható. 
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V. Tézis: A longitudinális tér korszerűsége 

[1, 4, 6, 7, 8, 9] 

 

Az irányított-hosszházas templomtér hitelességét a keresztény ima-

irány igazolja, amely jelentőségében megelőz minden építészettörténeti 

előképet. Az ima tájolása a templom legalapvetőbb követelményei közé 

tartozik, amely egyesíti az istentisztelet kozmikus, történelmi és 

eszkatológikus dimenzióját. Az irányított-hosszházas templomtér ezért 

korszerű. Kortárs alkalmazása nem tekinthető egy történeti forma 

rehabilitációjának, mert a hitvallás olyan kifejezését hordja magában, 

amelynek folytonos időszerűséggel kell bírnia a katolikus 

templomépítészet számára. 

 

Joseph Ratzinger (a későbbi Benedek pápa) liturgiatörténeti 

munkásságának nagy részét arra áldozta, hogy kimutassa az istentisztelet 

kozmikus és történelmi dimenziójának, transzcendens távlatának és a 

hívek által megélt jelenének összefüggéseit. Nyomdokain járva ma 

többen (pl. Nicola Bux, Uwe Michael Lang, hazánkban Barsi Balázs, 

Földváry Miklós István és mások) újraértelmezik és élővé teszik a 

liturgikus tér örökölt elemeit. A kortárs európai katolikus 

templomépítészetében ma is elevenen tovább él az eszkatológikus 

hagyomány. A 2007-es fordulat után erősödött a templom jelképes 

felfogása. Az evangelizáció olyan eszközévé vált, amely kifejezi a Krisztus 

második eljövetelét (parúziát) váró egyház "zarándokútját". 

 Korunk templomépítő mesterei roppant érzékenységgel feleltek e 

kihívásra, de hűen érzékeltették a templom viszonylagosságát is. Gyakori 

az irányított tér feloldására, vertikális fellazítására tett kísérlet. A 

tengelyes szerkesztés igénye más helyeken is jelentkezhetett: olyan 

közösségeknél, ahová e reform hatása még nem érkezett el, de a 

hagyományokhoz való szorosabb kötődés megkívánta. 
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VI. Tézis: Tektonika mint az istentisztelet építészeti analógiája  

[2, 5, 12, 13, 14, 16, 18] 

 

A katolikus istentisztelet lényegi és fedőcselekmények időben 

párhuzamos és váltakozó rendjére bontható, amelyet a kívánt liturgikus 

tér réteges felépítése is tükröz. Az ácsmesterségen alapuló 

építőhagyomány szerkezeti és burkolóelemei viselkedésüket tekintve 

úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a liturgia ezen cselekményei. A 

tektonika törekvése az anyag átlényegítésére irányul, ezért az ilyen 

céllal folytatott istentisztelet építészeti analógiája. 

 

Az épület minősége független a funkciójától, amely egy adottság, ezért 

a liturgia számára legmegfelelőbb építészeti minőség is nagyon nehezen 

definiálható. Az értelem (logosz) nyomokat hagy a megmunkált anyagon, 

amelyek feltárnak egy-egy epizódot az építés történetéből. Ahol a munka 

áldozata összhangban van a szent hely fenoménjével, ott e nyomok 

nemcsak a tudásról, hanem a tanulás folyamatáról is tanúskodnak. 

A tektonika az épületet felépítő elemeket elkülönítve és 

összefüggéseiben szemléli. Olyan logikai kapcsot teremthet épületváz és 

burkolat között, amely nem jöhetne létre sem a szerkezet, sem a 

homlokzati részletek túlsúlya esetén. E két elem megkülönböztetése és 

összekapcsolása a tektonika alapművelete: a burkolat mindig sejtet 

valamit a szerkezetből, míg amaz elbújik mögé. A tektonika a szerkezet 

fizikai áttetszősége irányába fejlődik, ahol a nehézkedő anyag szerepét 

átveszi a levegő és a súlytalan fény, tehát megvan benne a 

megszabadulás, a belső átlényegülés dinamikája. Célja a maga szintjén 

ugyanaz, mint azé a liturgiáé, amelyet egy kozmikus irányba tájoltak: az 

„átlépés”, másként a transzcendencia. 
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VII. Tézis: A templomépítészet interdiszciplináris terület 

[3, 6, 8, 9, 10, 20, 21] 

 

A templomtervező építész megváltozott szerepének elemzése és az 

építőművészi hitvallások alapján kijelenthető, hogy a templomépítészet 

az istentisztelet megújulásának jól működő kortárs médiuma.  A 

templom programját befolyásoló építészeti döntés egyszerre közvetítője 

az egyház tanításának és területe az alkotói kritikának, ezért a katolikus 

egyházban – és párhuzamosan a protestáns felekezetű egyházakban – 

folytatott liturgikus vita aktív résztvevője és alakító tényezője. 

 

A II. Vatikáni Zsinatot – bár az 1965-ös negyedik ülésszakkal 

befejeződött –, tartalmilag nem tekintették lezártnak, hiszen 

részletkérdésekbe sem az istentisztelet rendjét, sem mást illetően nem 

bocsátkozott. Ugyanez érvényes az egyházi művészetre, és a 

templomépítészetre is, amelyben a liturgikus és művészi szabadság 

mindennél szorosabban összefonódik. Művészekhez intézett ünnepi 

beszéde keretében erről az egységről szólt VI. Pál 1964. május 7-én a 

Sixtus-kápolnában. Az egyházfő szerint szépművészet – és így az 

építészet is – a liturgia interpretációjává válhat, aminek hiányában annak 

üzenete nem lenne szemléletes. A papság a szentírás-magyarázathoz 

rászorul a művészetre, amely a hívek jobb megértését szolgálva közvetíti 

az evangéliumok üzenetét. „Ahhoz, hogy az intuitív szépség lírikus 

kifejezőerejéig eljussunk, egyesítenünk kellene a papságot a művészettel” 

– mondta.  

A gyakorlatban több világhírű templom született ebben a szellemben. 

Ide tartozik Karlsruhe Szent Júdás Tádé-temploma (1979-89), amelynek 

tervezése és kivitelezése során Ottokar Uhl összesen tíz évet tanácskozott, 

hogy mind az építészetre, mind a kortárs istentiszteletre releváns választ 

adjon. Álvaro Siza Vieira Marco de Canaveses-i templomának terve 

(1990-2007) a liturgikus reform kritikai történetében is bejegyzést 

érdemel. Hasonló érvényességű munka Andras Meck 

Dominikuszentruma (2008), Florian Nagler ökumenikus együttese 

(2001-2003), valamint Allmann, Sattler és Wappner Jézus Szíve-

temploma (2000) Münchenben. 
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5. Az eredmények aktualitása és gyakorlati haszna 

 

 

A liturgiát szem előtt tartó alkotók intuitív válaszai a teológia számára is 

értékes visszajelzések. A spirituális téralkotásban nemcsak a liturgia és a 

tektonika tudományának van szerepe, hanem az építész személyes 

gondolatainak, tapasztalatainak is. A szakrális építészet oly közvetlenül 

kéri számon az építész lelkiismeretét és értékrendjét, hogy ezek 

alaposabb vizsgálata nélkül nem lehet ilyen feladathoz hozzáfogni. A 

liturgia ugyan megtölti a templom alaprajzát, de a tér mélysége és 

magassága általában nyitva áll a szent személyes olvasataira.  

Ugyanakkor meg kell felelni az egyház jogos elvárásainak is, nemcsak 

az előképek tanulmányozásával – hiszen ezek között építészeti 

minőségük ellenére is előfordulhatnak funkcionális tévedéseken alapuló 

megoldások –, hanem az arra való törekvéssel, hogy a templom 

bekapcsolódjék az aktuális liturgikus vitába, és közelebb vigyen a 2007-

ben feltett kérdés megoldásához. A templom mint az igehirdetés eszköze 

az alkotói szabadság korszakában olyan felelősség a tervezők kezében, 

amely körültekintő tudatosságra kell, ösztönözzön mindenkit, aki erre a 

területre lép. Az értekezés tézisek formájában megfogalmazott új 

tudományos eredményei, a dolgozatban tárgyalt példákkal és 

alapelvekkel fontos támpontokat adhatnak ehhez: útmutatást az 

istentisztelet rendje körül kialakult időszerű viták értékeléséhez, 

párhuzamos esettanulmányokat, és eligazodást a vonatkozó egyházi 

szabályzatokban. 

Az értekezés az építész szakma és az egyház felé is értékelés ad a 

kortárs templomépítészetről, a tervezők gondolkozásáról, az 

építőmesterség mai lehetőségeiről, és a stílus kérdésének 

másodlagosságáról, kísérlet téve a szakmaközi párbeszéd nyelvezetének 

kialakítására a római rítus legfontosabb építészeti kérdéseiben. 
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